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Nadzorni odbor 
 

ZAPISNIK 
 

 
4. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v četrtek, 24. 
marca 2011 ob 19.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje. 
 
PRISOTNI:  Milan Vehovec - predsednik 
   Ksenija Štibernik - podpredsednica   
   Tatjana Bavdek - članica 
   Violeta Trontelj - članica 
 
 
ODSOTNI:  mag. Andrej Šircelj - član 
    
    
OSTALI PRISOTNI: Mateja Duša 
 
4. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma 
pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red. 
 
Člani odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli naslednji dnevni red: 
 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. seje nadzornega odbora 
2. Osnutek poslovnika NO 
3. Pregled osnutka letnega programa dela NO (za leto 2011) 
4. Razno 
 

1. Potrditev zapisnika 3. seje nadzornega odbora 
 
Razpravljal je M. Vehovec.  
 
M. Vehovec je pojasnil, da je v zvezi z javnostjo sej NO prejel uradno tolmačenje Službe 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Omenjeni dokument naj bi prejeli tudi 
vsi člani NO, zato apelira na občino, da ga vsem članom tudi posreduje.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP: Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora se potrdi. 
 
 

2. Osnutek poslovnika NO 
 

Razpravljali so M. Vehovec, K. Štibernik, V. Trontelj, T. Bavdek.  
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno 4 ZA sprejeli  
SKLEP:  

• 7. odstavek 33. člena se spremeni tako, da se na koncu 1. stavka pika nadomesti z 
vejico in dopolni z besedilom »ob zaključku mandata pa najkasneje do izteka 
mandata.«; 
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• v  osmem (zadnjem) odstavku se »vsaj deset dni pred sejo« spremeni v »vsaj 5 dni 
pred sejo«; 

• na koncu 42. člena se doda nov stavek, ki se glasi »Vabi se praviloma pisno, 
izjemoma ustno.«; 

• zadnji odstavek 47. člena se spremeni, tako da se glasi »Poslovnik začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.« ter doda »PRILOGA: Pravilnik o 
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«. 

 
Člani Nadzornega odbora so soglasno s 4 ZA sprejeli: 
SKLEP: Poslovnik NO se bo sprejemal na naslednji seji, ko bodo vnešene predlagane 
dopolnitve. 
 
 

3. Pregled osnutka letnega programa dela NO (za leto 2011) 
 

Razpravljali so M. Vehovec, K. Štibernik, V. Trontelj, T. Bavdek.  
 
Obvezne nadzore iz letnega programa dela so si člani Nadzornega odbora razdelili sledeče: 

- zaključni račun proračuna Občine – mag. Andrej Širca; 
- zaključni račun finančnih načrtov KS Grosuplje, KS Ilova gora, KS Polica, KS Sp. 

Slivnica – Milan Vehovec; 
- zaključni račun finančnih načrtov KS Mlačevo, KS Račna, KS Šmarje Sap, KS 

Škocjan, KS Št. Jurij – Tatjana Bavdek; 
- zaključni račun finančnih načrtov KS Žalna, OŠ Louis Adamič, OŠ Brinje, VVZ Kekec 

Grosuplje – Ksenija Štibernik; 
- zaključni račun finančnih načrtov Zdravstvenega doma Grosuplje, Knjižnice 

Grosuplje, Glasbene šole Grosuplje, Javno komunalno podjetje Grosuplje – Violeta 
Trontelj; 

- nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem – Milan 
Vehovec. 

 
Člani Nadzornega odbora so soglasno s 4 ZA sprejeli: 
SKLEP: Letni program dela NO se bo sprejemal na naslednji seji.  
 
T. Bavdek in V. Trontelj sta izpostavili, da bi bilo dobro, če bi člani NO dobili primer že 
izdelanega poročila zaključnega računa finančnih načrtov ter poročilo o reviziji Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje in VVZ Kekec Grosuplje (izvajalec Contura). 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno s 4 ZA sprejeli: 
SKLEP: Občina naj čimprej vsem članom Nadzornega odbora pošlje en primer izdelanega 
poročila zaključnega računa finančnih načrtov ter poročilo o reviziji Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje in VVZ Kekec Grosuplje (izvajalec Contura). 
 
 

4. Razno 
 
Uvodno besedo je podal M. Vehovec v zvezi z izvedbo nadzora revizije časopisa 
Grosupeljski odmevi. 
 
Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP: Revizija časopisa Grosupeljski odmevi se bo pričela v začetku meseca aprila 2011. 
Izvajala se bo v prostorih Občine Grosuplje in bo zajemala kontrolo izplačil honorarjev in 
provizije ter kontrolo in oddajo del izvajalcem in pogodbe. Nadzorna oseba (nadzornik) bo 
Ksenija Štibernik. 
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Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) sprejeli: 
SKLEP: Naslednja seja Nadzornega odbora je 4. aprila 2011 ob 19. uri v prostorih Občine 
Grosuplje s predlaganim dnevnim redom: 
1. Potrditev zapisnika 4. seje nadzornega odbora 
2. Potrditev poslovnika NO 
3. Potrditev letnega programa dela NO (za leto 2011) 
4. Razno 
 
Člana NO mag. Andreja Širca se obvesti tudi telefonsko. 
 
M. Vehovec je člane NO seznanil s poslano vlogo Službi vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko za izvedbo seminarja za člane NO. 
 
4. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 20.15. 
 
Zapisala: 
Mateja Duša 
 

OBČINA GROSUPLJE 
 NADZORNI ODBOR  
       Predsednik: Milan Vehovec, l. r. 


